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Trata-se do Relatório Quadrimestral do Sistema de Controle Interno, tendo como finalidade

verificar  o  cumprimento  das  legislações  vigentes  e  limites  constitucionais,  além de  alertar  a

Administração no  sentido  de prevenir  e  corrigir  os rumos das ações que se apresentarem com

tendências ao descumprimento do propósito estabelecido.

Neste  relatório,  estão  expressados  os  itens  selecionados  pela  relevância,  histórico,

materialidade e outros fatores que ocasionaram sua inclusão no período analisado.

Para a produção do presente Relatório, o Controle Interno baseou-se nas seguintes fontes

documentais:

- Informações e documentos fornecidos pelas Secretarias ao Controle Interno;

- Consultas realizadas no Cauc – Tesouro Nacional;

- Portal de Transparência;

- Relatórios da Sindicância;

- Relatórios de Alertas Audesp;

- Outros procedimentos que o Controle Interno achou pertinentes.
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PERSPECTIVA A: EXECUÇÕES ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

A.1. MAPEAMENTO DE RISCOS:

A.1.1. ANÁLISE DA RECEITA (EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

Previsão Acumulada (Anual): R$ 1.097.361.069,19

Previsão Acumulada (2º Bim.): R$ 1.097.361.069,19 ÷ 12 meses x 4 meses = R$ 365.787.023,06

Realização Acumulada (2º Bim): R$ 374.492.491,07

Excesso de Arrecadação: R$ 8.705.468,01

Da análise do comportamento das receitas,  constatamos uma situação favorável,  uma vez

que se comportou de maneira normal perante a meta de arrecadação, demonstrando, portanto, uma

tendência ao cumprimento da Previsão de Arrecadação.

Variação favorável (Excesso de Arrecadação) de R$ 8.705.468,01
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A.1.2.1 ANÁLISE DA DESPESA (EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

Receitas Realizadas (2º Bim): R$ 374.492.491,07

Despesas Empenhadas (2º Bim): R$ 531.146.201,58

Déficit Orçamentário (2º Bim): R$ -156.653.710,51

Da análise do comportamento das receitas arrecadadas e despesas empenhadas, observamos

uma situação desfavorável, em virtude da ocorrência de déficit demonstrado.

Déficit Orçamentário de R$ -156.653.710,51
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A.1.2.2 ANÁLISE DA DESPESA (EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

Receitas Realizadas (2º Bim): R$ 374.492.491,07

Despesas Liquidadas (2º Bim): R$ 292.509.962,08

Superávit Orçamentário (2º Bim): R$ 81.982.528,99

Da análise do comportamento das receitas arrecadadas e despesas  liquidadas, observamos

uma situação favorável, em virtude da ocorrência de superávit demonstrado.

Superávit Orçamentário de R$ 81.982.528,99
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A.1.3. ANÁLISE DO RESULTADO PRIMÁRIO x ANEXO METAS FISCAIS

Resultado Primário RREO (2º Bim): R$ 77.332.466,56

Resultado Primário Anexo Metas (2º Bim): R$ 114.990.000,00

Diferença (2º Bim): R$ -37.657.533,44

Verifica-se que o Resultado Primário apurado no RREO está abaixo do resultado consignado

no  Anexo  de  Metas  Fiscais  (RREO),  demonstrando,  portanto,  incompatibilidade  com a  meta

estabelecida.

Diferença desfavorável de R$ -37.657.533,44
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A.1.4. ANÁLISE DO RESULTADO NOMINAL x ANEXO METAS FISCAIS

Resultado Nominal RREO (2º Bim): R$ 61.406.117,93

Resultado Nominal Anexo Metas (2º Bim): R$ 54.731.089,25

Diferença: R$ 6.675.028,68

Verifica-se que o Resultado Nominal apurado no RREO supera o resultado consignado no

Anexo  de  Metas  Fiscais  (RREO),  demonstrando,  portanto,  compatibilidade  com  a  meta

estabelecida.

Diferença favorável de R$ 6.675.028,68
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A.1.5. ACOMPANHAMENTO DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA (ART. 42 DA

LRF – ULTIMO ANO DO MANDATO)

O acompanhamento da Disponibilidade Financeira Líquida,  está sendo feito  em Processo

Apartado (4548/2020) em decorrência da Pandemia Covid-19.

A.2. WP – AVALIAÇÃO DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS (Posição em 30/04/2020)

Elaboramos  o  WP  -  Papel  de  trabalho  referente  a  Conciliação  Bancária  (Data-base:

30/04/2020).  Com base nos  procedimentos efetuados concluímos  pela  razoabilidade dos saldos

apresentados.

Adicionalmente, vale ressaltar que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em seu

Relatório de Fiscalização (Contas 2018 – TC 4463/989/18) apontou a permanência de ocorrências

constatadas na fiscalização ordenada: não existe cargo efetivo de tesoureiro; não existe AVCB no

prédio  onde  funciona  o  setor;  as  conciliações  bancárias  não  continham  a  assinatura  do

responsável pela tesouraria; as conciliações bancárias não continham a assinatura do contador.

Em resposta, a Gerência de Administração Financeira informou no 2º Quadrimestre de 2019

o que segue:

- Quanto a aprovação do AVCB, para atender as exigências do órgão competente, encontra-

se em processo de contratação de empresa para as manutenções adequadas no prédio;

- Em relação ao cargo efetivo de Tesoureiro, não temos;

- A Conciliação Bancária é assinada pela Diretora Financeira junto a Contadora.

Isto posto, sugerimos a devida regularização do AVCB no prédio onde funciona o setor.
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A.3. PESSOAL

A.3.1 DESPESAS COM PESSOAL (PROVENTOS + BENEFÍCIOS + ENCARGOS)

Ao realizar uma análise global, observamos que no 1º Quadrimestre de 2020 as despesas

com pessoal (proventos + benefícios + encargos) computaram o valor de R$ 129.146.969,92 sendo

superior em 7,57% comparado ao 3º Quadrimestre de 2019.

A.3.2. DESPESAS COM RESCISÕES

Ao realizar uma análise global, observamos que no 1º Quadrimestre de 2020 as despesas

com rescisões computaram o valor de R$ 1.664.403,00 sendo superior ao 1º Quadrimestre de 2018.
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A.3.3. QUADRO DE PESSOAL

Ao realizar uma análise global, observamos que houve um aumento nos cargos Existentes

(referente aos cargos efetivos) de 2018 até o 1º Quadrimestre de 2020, porém de cargos Ocupados

ocorreu uma redução no número de cargos Efetivos e um aumento de cargos Em Comissão de 2018

até o 1º Quadrimestre de 2020.
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A.3.4. REGIME DE ADIANTAMENTO

Em consulta  realizada  no  Sistema  Thema,  verificamos  os  adiantamentos  realizados  em

2020, e identificamos alguns casos em que estão com a Situação: Não Comprovado, e o prazo para

comprovação já está expirado (consulta realizada em 03.06.2020), conforme abaixo:

De acordo com a consulta realizada no sistema Thema em 03.06.2020, os adiantamentos

supracitados ultrapassaram o prazo de 60 dias para Prestação de Contas.

Adicionalmente,  alertamos  da  utilização  de  adiantamento  (suprimentos  de  fundos)  para

cobrir despesas com Manutenção de Equipamentos na UPA Barão de Mauá (Empenho 2020/2468).

Nesse  caso,  verificar  a  viabilidade  de  utilizar  de  Despesa  Direta  e  se  existe  previsão  para

manutenção preventiva e corretiva para a referida despesa.

Obs:  Não  conseguimos  avaliar  os  adiantamentos  referentes  a  despesas  com
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viagens/cursos/eventos através do sistema Thema, pois não identificamos a informação da data de

início e fim dos mesmos para que pudéssemos verificar o prazo de 15 dias após o retorno/término.

Dessa  forma,  sugerimos  como  ponto  de  melhoria,  incluir  no  sistema  Thema um campo  a  ser

preenchido com as informações (no mínimo) do retorno/término das viagens/cursos/eventos, com a

finalidade de permitir uma maior transparência para todos os usuários das informações, a fim de

demonstrar o cumprimento ou não do prazo de prestação de contas.

Assim  como,  incluir  no  Portal  de  Transparência,  informações  relativas  aos  adiantamentos

(suprimentos de fundos).

Obs  2:  Em relação  ao  Portal da Transparência  e  Acesso  à  Informação,  conforme  Guia

Técnico de Transparência Municipal do TCE-SP, diz que as despesas com: DIÁRIAS, VIAGENS E

ADIANTAMENTOS  devem  constar  a  Relação  mensal  atualizada  com  o  nome  de  todos  os

servidores públicos e os valores recebidos, devidamente discriminados com detalhes. 

Dessa forma, solicitados a devida parametrização do relatório e inclusão no portal de Transparência.

Isto  posto,  sugerimos a devida atenção as observações supracitadas,  a  fim de garantir  a

transparência e utilização correta do erário na Administração Pública.

A.3.5. DECLARAÇÃO DE BENS 

Após  sugestão  feita  por  esta  Controladoria  em  seus  Relatórios  Periódicos  anteriores,

identificamos  que  foi  criado  o  Decreto  nº  8.700/2020  (que  dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de

apresentação pelos agentes públicos municipais,  de declaração de bens e valores para a posse e

exercícios de mandatos, cargos, funções ou empregos nos órgãos da Administração Direta e Indireta

de Mauá) e foi disponibilizado um sistema eletrônico no Portal do Servidor para apresentação.

O sistema disponibiliza incluir itens da Declaração de Bens e Valores. Entretanto, não tem a

opção de Anexar a Declaração De Ajuste Anual do Imposto de Renda – Pessoa Física entregue a

Receita Federal.

Isto posto, recomendamos disponibilizar a opção de anexar o arquivo em PDF, a fim de que

sejam cumpridas, da melhor maneira possível, as exigências dispostas no Decreto 8.700/2020.
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A.4. TRANSPARÊNCIA

A.4.1. REPASSES CONCEDIDOS – COMUNICADO SDG. Nº 016/2018 (3º SETOR)

A fim de  garantir  a  transparência  e  o  acesso  à  informação,  se  faz  necessária  a  devida

divulgação dos Repasses Concedidos e Recebidos pela prefeitura.

Dessa forma sugerimos, que seja disponibilizada mensalmente a informação no Portal de

Transparência, os repasses supracitados, contendo, pelo menos, objeto, finalidade, valores e datas

de liberação e detalhamento da aplicação dos recursos, bem como as contratações realizadas para a

execução do objeto pactuado.

Adicionalmente, informamos que em 23/04/2018, solicitamos para Secretaria de Finanças o

encaminhamento do Comunicado SDG nº 016/2018 para as Entidades que recebem recursos da

Prefeitura, a fim de adotarem as providências em suas entidades.

Em resposta, a Secretaria de Finanças informou em 08/11/2019, que já comunicou todas as

secretarias que possuem repasses alertando quanto ao Comunicado SDG nº  016/2018. Disseram

ainda, que vão enviar CI de encaminhamento do Comunicado SDG nº 016/2018 para as Entidades

que recebem recursos da Prefeitura, a fim de adotarem as providências necessárias.

Juntaram ao processo 7766/2019 (pg. 43 a 47) prints da tela do Portal de Transparência da

Prefeitura do Município de Mauá, onde comunicou que estão disponibilizadas as informações como

Termo  de  Convênio,  Plano  de  Trabalho  e  Cronograma  de  Desembolso,  Parecer  Conclusivo  e

Demonstrativo  de  Receitas  e  Despesas  dos  exercícios  de 2015,  2016,  2017,  2018  e  2019  dos

repasses efetuados.
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A.4.2 TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL

Para  a  adequada  divulgação  dos  eventos  referentes  a  Gestão  Fiscal  do  município  (Ex:

realização de Audiência Pública para apresentação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias -

LDO), sugerimos, além da obrigatória publicação do edital da audiência pública, as providências a

seguir devem ser consideradas consoante a extensão e a repercussão do evento que se pretendam:

1)  Identificação  das  autoridades  públicas,  órgãos  públicos,  universidades,  centros  de

pesquisas e estudos, movimentos sociais, coletivos e demais entidades da sociedade civil, para os

quais devem ser enviados os convites eletrônicos ou em papel para participação no evento;

2)  Publicação  de  convites e  cartazes  eletrônicos no  portal institucional da  prefeitura na

internet;

3)  Postagens  de  convites  e  cartazes  eletrônicos  em redes  sociais  das  quais  a  prefeitura

participe;

4) Envio de convites e cartazes para os eventuais parceiros da audiência pública, a fim de

que  igualmente  promovam a realização  do  evento,  tornando-se  agentes  multiplicadores  da  sua

divulgação;

5) Contato com a Coordenadoria de Comunicação Social da Prefeitura para que participe da

divulgação do evento e contate, se o caso, tanto a grande imprensa como a regional, para otimizar o

trabalho.

Vale lembrar que, se o objetivo da audiência pública for também o de divulgar à sociedade

civil as providências e iniciativas da prefeitura, avulta a importância de mobilização da imprensa

para que compareça ao ato.

Em  resposta,  anteriormente,  a  Secretaria  de  Finanças  informou  que  a  convocação  e

publicidade da Audiência Pública para apresentação e Discussão do Projeto de Lei de Diretrizes

Orçamentárias – LDO e outras peças orçamentárias é feita pela Câmara Municipal. Entretanto, esse
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fato não exime o Poder Executivo da devida publicação, garantindo aos munícipes expressar seus

pontos de vistas e necessidades, orientando aos gestores públicos, trazendo poder a sociedade civil

que são as pessoas diretamente afetadas.

Sugerimos algumas medidas (no nosso Relatório Periódico), a fim de favorecer o município

quanto a Transparência da Gestão Fiscal,  no qual é assegurada também mediante ao incentivo a

participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração

e discussão dos planos, LDO e orçamentos.

Vale ressaltar que a Câmara Municipal, divulga em seu sítio eletrônico as datas de audiência

pública. Porém, nota-se que no site da Prefeitura, por diversas vezes, essa informação é ausente.

Dessa forma, em conformidade com a situação dos tempos atuais, para que a execução dos

gastos públicos passe a ser mais transparente, visando assistir a população que carece de serviços

públicos em diversas regiões nas quais não são vistas,  assim como, para que todos os usuários

internos e externos da informação tenham uma esmerada compreensão sobre onde serão alocados os

recursos  e  como  está  sendo  efetuada  a  execução  orçamentária,  faz-se  necessária  a  efetiva

Transparência  da  Gestão  Fiscal,  tornando  a  gestão  mais  clara  e  de  fácil  acesso  para  todos

interessados.

Dessa maneira, mostra-se um comportamento de aproximação e política participativa, a fim

de  debater  assuntos  pertinentes  a  democracia  local,  acudindo  as  necessidades  dos  cidadãos,

reduzindo a distância entre governo e população.

Atualmente, a população passou a participar efetivamente do cenário político. Porém, para o

correto funcionamento da gestão participativa é necessária a devida divulgação por parte do Poder

Executivo,  a  fim  de  propiciar  uma  melhor  Transparência,  pois  a  omissão  na  participação  da

população perante o governo privilegia somente algumas parcelas da sociedade, deixando a margem

da sociedade a população mais carente.

Portanto,  a participação da população nas audiências públicas,  elaboração do orçamento,

dentre outras ações da Administração efetivamente implementada é uma ferramenta de extrema

importância,  que garante ao  cidadão  maior  credibilidade na  gestão dos gastos públicos,  pois  o

mesmo participa na elaboração e fiscaliza a alocação dos recursos e seu andamento, gerando assim,
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uma melhor qualidade de vida para toda população.

Isto posto, ressaltamos a importância do Poder Executivo em envolver-se no que tange a

Transparência da Gestão Fiscal, contribuindo para a devida divulgação das Audiências Públicas,

conforme nossas sugestões no Relatório Periódico.

Tais medidas favorecem ao município quanto à Transparência da Gestão Fiscal disposta no Art. 48

da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), como segue:

“Art. 48.  São instrumentos de transparência da  gestão fiscal,  aos quais será dada ampla

divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis

de  diretrizes  orçamentárias;  as  prestações  de  contas  e  o  respectivo  parecer  prévio;  o

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões

simplificadas desses documentos.

§  1º  A  transparência  será  assegurada  também  mediante:(Redação  dada  pela  Lei

Complementar nº 156, de 2016)

I  –  incentivo  à  participação  popular  e  realização  de  audiências  públicas,  durante  os

processos  de  elaboração  e  discussão  dos  planos,  lei  de  diretrizes  orçamentárias  e

orçamentos; (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009).

II - liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de

informações  pormenorizadas  sobre  a  execução  orçamentária  e  financeira,  em  meios

eletrônicos de acesso público; e (Redação dada pela Lei Complementar nº 156, de 2016)”

Adicionalmente, alertamos que o não atendimento, das determinações contidas nos incisos

II e III do parágrafo único do art. 48 (supracitado),  sujeita o ente  à  não receber transferências

voluntárias (sanção prevista no inciso I do § 3º do art. 23).
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A.4.3. INSTITUIÇÃO DAS CONTROLADORIAS MUNICIPAIS (ALERTA)

Sugerimos a instituição de Controladorias  Internas em todos os Órgãos Municipais,  tais

como, Autarquias e Câmara.

A exigência legal de criação do Controle Interno advém da Constituição Federal e alcança as

entidades integrantes da Administração Pública Direta ou Indireta, nos termos do art. 70 CF/88.

Adicionalmente,  conforme  informações  disponibilizadas,  identificamos  que  na  Câmara

Municipal de Mauá o Sr. Ambrósio dos Santos Júnior é o responsável pelo Controle Interno, na

Agência Reguladora de Serviços Públicos (ARSEP)  o responsável é  o Sr.  Marcelo  Augusto de

Oliveira, e no Saneamento Básico Município de Mauá (SAMA) o responsável é o Sr. Francimar

Luciano da Silva.

A.4.4. PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (COMPILADO)

Abaixo, apresentamos um resumo de assuntos referentes ao Portal de Transparência:

- RELATÓRIO/PARECERES TCE-SP:

Em atendimento ao Guia Técnico de Transparência Municipal – 2019 e Lei Complementar

nº 101/2000 e Lei Complementar nº 131/2009 Transparência da Gestão Fiscal - (LC 101/2000),

solicitamos a inclusão no Portal de Transparência das informações relativas a prestações de contas

anuais da Prefeitura para consulta e apreciação dos cidadãos e instituições da sociedade.
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Foi criado um botão com o nome “Relatório/Pareceres TCE-SP", que ao acessá-lo o usuário

encontrará  os  links  com  direcionamento  para  o  sítio  eletrônico  do  TCE-SP,  onde  estão  as

informações  dos  Recibos  de  Prestação  de  Contas;  e  Relatório  /  Voto  e  Parecer  (Despachos  e

Decisões).

- Regime de Adiantamento:

Não  conseguimos  avaliar  os  adiantamentos  referentes  a  despesas  com

viagens/cursos/eventos através do sistema Thema, pois não identificamos a informação da data de

início e fim dos mesmos para que pudéssemos verificar o prazo de 15 dias após o retorno/término.

Dessa forma, sugerimos como ponto de melhoria, incluir no sistema Thema um campo a ser

preenchido com as informações (no mínimo) do retorno/término das viagens/cursos/eventos, com a

finalidade de permitir uma maior transparência para todos os usuários das informações, a fim de

demonstrar o cumprimento ou não do prazo de prestação de contas.

Assim como, incluir no Portal de Transparência, informações relativas aos adiantamentos

(suprimentos de fundos).

Em relação ao Portal da Transparência e Acesso à Informação, conforme Guia Técnico de

Transparência  Municipal  do  TCE-SP,  diz  que  as  despesas  com:  DIÁRIAS,  VIAGENS  E

ADIANTAMENTOS  devem  constar  a  Relação  mensal  atualizada  com  o  nome  de  todos  os

servidores públicos e os valores recebidos, devidamente discriminados com detalhes. 

Dessa  forma,  solicitados  a  devida  parametrização  do  relatório  e  inclusão  no  portal  de

Transparência
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- Repasses Concedidos – Comunicado SDG. Nº 016/2018 (3º Setor):

A fim de  garantir  a  transparência  e  o  acesso  à  informação,  se  faz  necessária  a  devida

divulgação dos Repasses Concedidos e Recebidos pela prefeitura.

Dessa forma sugerimos, que seja disponibilizada mensalmente a informação no Portal de

Transparência, os repasses supracitados, contendo, pelo menos, objeto, finalidade, valores e datas

de liberação e detalhamento da aplicação dos recursos, bem como as contratações realizadas para a

execução do objeto pactuado.

Anteriormente, solicitamos para Secretaria de Finanças o encaminhamento do Comunicado

SDG nº 016/2018 para as Entidades que recebem recursos da Prefeitura,  a  fim de adotarem as

providências em suas entidades.

Em resposta, a Secretaria de Finanças informou em 08/11/2019 (Processo 7766/2019 – pg.

47), que já comunicou todas as secretarias que possuem repasses alertando quanto ao Comunicado

SDG nº 016/2018. Disseram ainda, que vão enviar CI de encaminhamento do Comunicado SDG nº

016/2018 para as Entidades que recebem recursos da Prefeitura, a fim de adotarem as providências

necessárias.

- Comissão Permanente de Avaliação e Monitoramento de Acesso à Informação:

Conforme Portaria nº 10.630, de 13 de outubro de 2014, alterada pela Portaria 10.644, de 3

de março de 2015 e termos do art. 27 do Decreto nº 7.967, de 31 de julho de 2014, alterado pelo

Decreto nº 7.979, de 11 de setembro de 2014, contará com a seguinte composição:

I – representantes do Gabinete do Prefeito:

a) Armando Neri Junior – Presidente

b) Eracilda Fatima Daloia Mendes – membro
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II – representantes da Secretaria de Administração e Modernização
a) José Martine Elias – membro
b) Ariane Castilho – membro

III – representantes da Ouvidoria-Geral do Município
a) Celma Maria de Oliveira Dias – membro
b) Sebastião Marcial Sobrinho – membro

IV – representantes da Secretaria de Relações Institucionais:
a) Marcos Filório – membro
b) Lucas Garcia Siqueira – membro

V – representantes da Secretaria de Governo:
a) Edson Mauro da Silva – membro
b) Sandro Lima de Oliveira – membro

Abaixo segue a relação dos integrantes da comissão e sua situação na PMM:

Ao analisar o quadro supracitado, nota-se que atualmente existem somente 4 servidores que

estão na Prefeitura, sendo que a comissão é composta por 10 servidores.

Dessa forma se faz necessária a devida atualização dos membros pertinentes a cada órgão

que compõem a comissão.

Adicionalmente, informamos que a informação no sítio da prefeitura deve ser atualizado,

tendo em vista, que a informação encontra-se desatualizada, pois consta como Responsáveis pelo

Portal  da  Transparência:  Ana  Cristiane  Pereira  e  Alex Sandro  Barroso  Alves;  e  Autoridade de

monitoramento, de acordo com a Portaria 10.630: José Manuel de Lira, conforme prints abaixo:
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Isto  posto,  enviamos  o  processo  3186/2019  para  o  Gabinete  do  Prefeito  solicitando  a

nomeação dos membros da comissão.
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A.5. OBRAS PARALISADAS (Consulta realizada em 20.05.2020 – Data-Base 10/01/2020)

Em consulta  realizada  no  site  do  TCE-SP (Painel  de  Obras),  as  seguintes  obras  estão

atrasadas/paralisadas: 

Isto  posto,  informamos  que  o  atraso/paralisação  podem  gerar  prejuízo  aos  cofres,

ocasionando uma ideia de que o interesse público não está sendo atendido.

A.6. PATRIMÔNIO

A.6.1. INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS PATRIMONIAIS

Em 30/01/2020,  a  fim de  finalizar  o  inventário  em tempo hábil,  a  Divisão  de Controle

Patrimonial informou que adotou as seguintes medidas:

-  Secretaria  de Educação:  por  se  tratar  de  Secretaria  com maior  volume  de  bens,  em reunião

realizada em 13/11/2019, no auditório  localizado no 10º andar daquela Secretaria, ficou acertado

que cada Diretora de unidade escolar indique 2 (dois) funcionários que ficarão responsáveis pelo

inventário de sua unidade, e que servirão de contato direto da Gestora do Patrimônio da S.E. Para

facilitar  e  agilizar  levantamentos  físicos  de  cada  Unidade  Escolar,  foi  disponibilizado

antecipadamente (Dezembro de 2019) pela Gestora do Patrimônio da Educação, listas contendo os

bens dessas Unidades Escolares para a conferência.

- Secretaria de Saúde: por se tratar também de Secretaria com grande volume de Bens, foi solicitado

o comparecimento de um representante de cada Unidade de Saúde, porém só compareceram na

reunião o responsável pelo Patrimônio da Saúde e o Gestor.

- Aos gestores das demais secretarias foram orientados a solicitar antecipadamente, caso necessitem,

listas contendo bens referentes às suas unidades e em caso de dúvidas, se dirigissem à Divisão de
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Controle Patrimonial para esclarecimentos.

- Todos os Processos foram enviados aos cuidados de cada Secretário, contendo a seguinte Nota:

“Cabe ao Secretário acompanhar a evolução do inventário Físico de sua Secretaria, atentando ao

prazo  estabelecido.  Vale  destacar  as sanções  a que  estão  sujeitos os funcionários  quanto a não

entrega no prazo estipulado conforme o Art. 2 do Decreto 7.426/2010 e as penalidades previstas da

Lei Complementar 01/2002 ao que se refere o Estatuto dos Servidores Públicos de Mauá.”

- Foram entregues todos os processos de inventários nas unidades na data 08/01/2020 e estipulado o

prazo para retorno dos referidos processos até 06/02/2020, equivalente a 30 dias corridos.

Ademais,  em 15/04/2020  a  Divisão  de  Controle  Patrimonial  informou  que  finalizou  o

Inventário Físico de 2019 (CI nº 063/2020 – D.C.P./SF).

A.6.2. RELATÓRIO SINDICÂNCIA (PATRIMÔNIO)

Fizemos  alguns  questionamentos  para  a  Comissão  Sindicante  e  Processante,  e  nos  foi

relatado que atualmente temos 179 (cento e setenta e nove) processos administrativos referente a

baixa de bens patrimoniais, sendo que a quantidade de processos finalizados no período de 01/2020

à 04/2020 foram de 4 (quatro) processos e 9 (nove) processos permanecem com a suspensão de

prazo devido aos eventos causados pela pandemia Covid19.

Dos  Processos  finalizados,  não  houve  indenização  ao  erário  relacionado  aos  processos

finalizados nesse período. Os 4 (quatro) processos foram finalizados sem que houvesse indenização

ao  erário,  pois  não  houve  configuração  de  responsabilização,  por  dolo  ou  culpa  por  parte  de

servidores.

Os mesmos motivos (dos eventos causadores dos processos) anteriores ainda persistem: a

fragilidade  na  esfera  da  segurança  pública  municipal,  tanto  na  ausência  de  protocolos  e

implementação de sistemas de monitoramento de câmeras e alarmes, como também a ausência de

agentes da GCM atuando pontualmente nos próprios municipais e demais estruturas que sediam os

equipamentos dos órgãos públicos. Outro fator que motiva a incidência dos processos se dá pela

falta de atualização das legislações vigentes atinentes ao patrimônio, também dão margem a brechas

que engessam a penalização de indenização ao erário e não promovem o zelo esperado pela coisa

23



pública por parte dos servidores.

Considerando a realização do Concurso Público Nº 001/2019, para o cargo de Guarda Civil

Municipal,  é  importante ressaltar,  que haja  a  devida  distribuição  dos GCM's nos equipamentos

públicos.

Isto posto, a Controladoria Interna sugestiona o investimento em sistema de monitoramento;

a permanência da GCM em plantões e/ou rondas nos equipamentos.

A.7. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

A.7.1. ALIENAÇÃO DE BENS 

No  período  analisado,  o  Município  apresenta  situação  desfavorável  em atendimento  à

aplicação de Alienação de Bens. 

Dessa forma, sugerimos a utilização desses recursos. Percentual não aplicado: 100%
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A.7.2. CIDE (DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS)

No  período  analisado,  o  Município  apresenta  situação  desfavorável  em atendimento  à

aplicação de Recursos da CIDE. 

Percentual não aplicado: 98,02%

A.7.3.  ROYALTIES  (DEMONSTRATIVO  DAS  RECEITAS  E  APLICAÇÃO  DOS

RECURSOS)

No  período  analisado,  o  Município  apresenta  situação  desfavorável  em atendimento  à

aplicação de Recursos de Royalties. 

Dessa forma, sugerimos a utilização desses recursos. Percentual não aplicado: 100%
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Nota: Enviamos para a Secretaria de Finanças (CIM 487/2019) o Comunicado SDG Nº 35/2019 do

TCE-SP (Distribuição de recursos do leilão de campos excedentes do pré-sal), informando que: “O
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO alerta  aos órgãos municipais jurisdicionados, em

relação aos  recursos que venham a ser arrecadados com os leilões excedentes ao limite a que se
refere o §2º do artigo 1º da Lei nº 12.276, de 2010, que observem a destinação dos recursos na forma
estabelecida no artigo 1º, § 3º, incisos I e II, da Lei Federal nº 13.885, de 2019.
Dada à excepcionalidade do ingresso de tais receitas, é de rigor que os gestores atuem com cautela
no que tange ao  aumento  da despesa,  sobretudo aquelas de caráter  continuado,  a  fim de não
assumir compromissos financeiros sem a observância dos artigos 16, 17 e 45 da Lei Complementar

Federal nº 101, de 2000 (LRF).
Por fim, é obrigatório que tais recursos, a par dos princípios da transparência e da evidenciação contábil,
sejam registrados de forma a identificar  o seu ingresso e a sua destinação, segregando-os das
demais fontes.
A verificação da implementação de tais medidas será incluída nas ações da fiscalização.”

A.7.4.  MULTAS DE  TRÂNSITO (DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS  E APLICAÇÃO

DOS RECURSOS)

No  período  analisado,  o  Município  apresenta  situação  desfavorável  em atendimento  à

aplicação de Recursos das Multas de Trânsito. 

Dessa forma, sugerimos a utilização desses recursos. Percentual não aplicado: 35,90%
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A.8. CONTRATOS 

A.8.1 CONTRATOS SELECIONADOS

De acordo com o art. 76 ao 78 – Título I “dos contratos” da Instrução Normativa 02/2016,

os órgãos e entidades  da administração  pública  devem informar,  via  sistema  Audesp todos  os

contratos e atos jurídicos análogos que celebram.

A partir desta informação, o Tribunal de Contas do estado de São Paulo fará a seleção. Após

está seleção serão requisitados para fiscalização.

De acordo com o art. 81 da IN 02/2016, o órgão deverá encaminhar, no praxo de 5 (cinco)

dias úteis a documentação prevista no art. 83 das instruções.

O Município já foi notificado com alertas quanto ao atendimento dos prazos de entrega de

documentos.

Esta Controladoria  vem comunicando  aos  gestores quanto  ao  atendimento  dos prazos e

também vem trabalhando preventivamente solicitando a documentação dos aditivos com 30 dias de

antecedência. 

 

A.8.2. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO FASE IV AUDESP

O TCE-SP vem informando que alguns Contratos e Aditamentos não foram inseridos no

Sistema Audesp. 

Dessa forma, em reunião realizada com a Secretaria  de Governo, Secretaria  de Justiça e

Defesa da Cidadania e Controladoria Interna ficou consignado que o atendimento ao Audesp seria

realizado através do sistema Thema.
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Foram realizados treinamentos com representantes das Secretarias e membros dos setores de

licitações e contratos, assim como, realizadas várias tentativas de envio das informações através do

sistema Thema, as quais não foram efetivadas por inconsistências de dados.

Dessa forma, estamos orientando as Secretarias a providenciar as inclusões das informações

diretamente no Portal do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Vale ressaltar,  que o não atendimento das exigências ou descumprimento de informações

perante o Tribunal de Contas poderá acarretar em multa de até 2.000 (duas mil) vezes o valor da

Unidade  Fiscal  do  Estado  de  São  Paulo  (UFESP)  ou  outro  valor  unitário  que  venha  a

substituí-la,  assim como  demais sanções previstas na  Lei Orgânica do  Tribunal de Contas do

Estado de São Paulo.

Desse modo, nota-se a eminente importância da adequação no que tange aos procedimentos

que as Secretarias deverão  tomar,  para o envio  correto das informações,  que até o  momento  o

Município encontra-se inadimplente.

Esse assunto tem correlação com o estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto a

Transparência, Controle e Fiscalização, e que o não atendimento sujeita o ente a sanção prevista no

inciso I do § 3º do art. 23: I – receber transferências voluntárias.

Por conseguinte, o Município encontra-se deficitário quanto a prestação das informações no

Sistema Audesp.

Esta Controladoria se colocou a disposição para acompanhar a execução. Já foi solicitado a

indicação  de  representantes  de  cargo  efetivo  para  a  execução,  a  fim  de  que  não  ocorra

descontinuidade em caso de mudança na gestão.
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A.8.3. DESCUMPRIMENTO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2016 DO TCE-SP

Alertamos para o não atendimento perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,

referente o não envio da documentação do Contrato de Gestão 01/2015 conforme o Art. 149 da

referida instrução: “Art. 149. Para fins de fiscalização e acompanhamento dos ajustes selecionados,

os órgãos e entidades públicos mencionados no art. 145 remeterão a este Tribunal, até 30 (trinta) de

junho do exercício financeiro seguinte à transferência dos recursos.

A Secretaria  de  Saúde  informou  que já  encaminhou  toda  a  documentação  necessária  à

prestação de contas do Contrato de Gestão nº 001/2015, e que o atraso no envio das informações foi

devido a intercorrências de cunho político e administrativo ocorridas recentemente no município, de

modo  que  a  atual  gestão  está  tomando  todas  as  medidas  necessárias  a  sanar  eventuais

inconsistências.

Adicionalmente, alertamos que o prazo para a Prestação de Contas de 2018 findou-se em

02/07/2019 conforme o calendário  de obrigações para 2019 do TCE-SP (Comunicado SDG Nº

37/2018).

Vale ressaltar que a Secretaria de Finanças informou que inseriu os documentos relativos a

2018,  porém alertou  que  os  documentos  foram apresentados  (pela  Secretaria  de  Saúde)  com

informações incompletas, tais como:

- Parecer Conclusivo: Somente uma justificativa, sem atender os termos do artigo 189 das

instruções nº 02/2016 do TCE;

- Anexo RP 08: Sem mencionar o responsável pela entidade;

- Plano de Trabalho: Arquivo  dividido  em 10 partes,  ultrapassando o limite de tamanho

permitido de 5,0 MB;

- Valores Repassados: No demonstrativo de Receitas e Despesas não vieram especificados e

diferenciados os valores referentes a repasses municipais, estaduais e federais, somente o montante

do repasse durante o exercício de 2018.

Conforme  informação  disponibilizada  pela  Secretaria  de  Saúde (no  documento  anexado

“Parecer  Conclusivo”  no  SisRTS)  quanto  a impossibilidade da emissão  do parecer  Conclusivo,
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devido a reestruturação da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato de Gestão Nº

001/2015 e fora solicitado em 28 de junho de 2019, o prazo de 90 dias para que fosse reestruturada

a referida Comissão.

Isto  posto,  sugerimos  que  a  Secretaria  de  Saúde  envie  as  informações  necessárias

(supracitadas) e nos informe as medidas adotadas.

Adicionalmente, sugerimos a indicação dos membros da comissão de avaliação serem de

cargos efetivos e indicação do Gestor de Contrato conforme previsto no Decreto 7481/13.

Observação: Enviamos os apontamentos através de CI nº 434/2019, pois o Processo 7761/2019 foi

enviado para a Secretaria de Saúde (com os mesmos apontamentos) desde o dia 22.08.2019 e até o

momento não fora respondido.

Sendo que somente em 21/02/2020 o processo retornou a Controlaria Interna, depois de diversas

solicitações (entre elas as supracitadas). Contudo, o processo não veio com a resposta quanto as

providências tomadas para a devida regularização.

Destacamos,  que  o  não  atendimento  das  exigências  ou descumprimento  de informações

perante o Tribunal de Contas poderá acarretar em multa de até 2.000 (duas mil) vezes o valor da

Unidade Fiscal do Estado de São Paulo (UFESP) ou outro valor unitário que venha a substituí-la,

assim como demais sanções aos responsáveis por reincidência no descumprimento de determinação

ou instruções do Tribunal de Contas previstas na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de

São Paulo.

Deste modo, o Secretário  de Saúde fora avisado que o gestor do contrato de gestão é o

responsável pela prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Isto posto, a Secretaria de Saúde deve se atentar para a apropriada prestação de informações

e os prazos fixados no Calendário Audesp. Lembrando que as informações deverão ser prestadas,

por meio de sistema eletrônico disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo -

SisRTS, relativas a todos os repasses financeiros ao Terceiro Setor, por meio de contratos de gestão,

termos de parceria,  termos de colaboração, termos de fomento,  convênios,  auxílios, subvenções,

contribuições, efetuados no exercício anterior (2019).
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A.8.4. IMPEDIMENTO DE REPASSE FUNDAÇÃO DO ABC

Ao realizar a consulta no Sistema Apenados do TCESP, verificou-se que a Fundação do ABC consta

na Relação de Impedimentos de Repasse, conforme segue:

LC n° 709/93 Artigo 103 - As entidades referidas no inciso XVII do artigo 2º desta lei, que

não  comprovarem,  perante  o  Tribunal  de  Contas,  a  aplicação  dos  auxílios,  subvenções  ou

contribuições recebidas  do  Estado ou dos Municípios  ficam sujeitas  às penas  de devolução  da

importância objeto da glosa e suspensão de novos recebimentos, sem prejuízo  das  sanções

legais cabíveis.

Isto posto, sugerimos que a Secretaria de Saúde junto a Secretaria de Finanças observem a

situação da Fundação do ABC antes de efetuar os repasses.

A.8.5. CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (Posição em 30/04/2020)

           WP – FROTA – QUESTIONÁRIO DE TRANSPORTES (AUDESP) 

A análise encontra-se prejudicada,  tendo  em vista que a Secretaria  de Finanças não  nos

enviou a documentação necessária. 
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Solicitamos  a  documentação  que  foi  utilizada  para  preenchimento  do  Questionário  de

Transportes através da CI nº 106/2020 e reiteramos a solicitação conforme CI nº 114/2020.

Isto posto, se faz necessária o devido envio da documentação a esta Controladoria quando

fora solicitado, conforme disposto no Art. 78 da Lei 5210, de 18 de abril de 2017:

“Art.  78.  Os  documentos  solicitados  pelo  Controlador  Interno,  ou  por  quaisquer  dos

servidores, aos órgãos e entidades da Administração Direta do município, contemplados ou não na

presente Lei, deverão ser enviados ao solicitante no prazo determinado.”

A.9. MODALIDADES DE LICITAÇÃO

Obs:  Sugerimos  que  ao  invés  de  realizar  licitações  na  modalidade  Pregão  Presencial,  se  dê

preferência  para  o  Pregão  Eletrônico,  a  fim  de  aperfeiçoar  a  transparência,  confiabilidade  e

segurança no processo licitatório, assim como, atender ao Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de

2019 (que regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de

bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia,  e dispõe

sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal).
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PERSPECTIVA B: CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

B.1.1 REMUNERAÇÃO / SUBSÍDIOS x SUBSÍDIO DO PREFEITO (CF/88)

Em consulta realizada no Portal de Transparência, listamos abaixo remunerações superiores

ao Subsídio do Prefeito (consulta realizada em 20/05/2020 – Referência Abril/2020):
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Questionada anteriormente sobre o assunto, a Secretaria de Administração e Modernização

esclareceu o que segue: 

“...Não há nenhuma irregularidade no cálculo da folha de pagamento em relação ao limite de

remuneração mensal sobre o subsídio do prefeito.

Ainda, conforme pode ser observado no Portal da Transparência do Município – Servidores,

acesso  através  do  link  http://www.maua.sp.gov.br/PortalTransparencia/CargosESalarios.aspx,  no

item “Salário  Bruto” há uma nota explicativa para os casos em que o valor da remuneração do

servidor estiver acima do teto constitucional, vejamos:

Vale ressaltar que a não observância dos limites fere a Constituição da República Federativa

do  Brasil de 1988 e o  Estatuto dos Servidores Públicos do  Município  de  Mauá (LC 01/2002),

conforme abaixo:

“Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Mauá (LC 01/2002):

SEÇÃO II 

DO VENCIMENTO, DA REMUNERAÇÃO E DÉCIMO TERCEIRO 

Art.40 O vencimento é a retribuição mensal paga ao servidor pelo exercício

do cargo que ocupa, correspondente ao valor do respectivo padrão fixado

em lei 

Parágrafo  único.  Os  Secretários  Municipais  terão  a  retribuição  mensal

efetuada  por  subsídio  fixado  em lei  numa  única  parcela,  observados  os

limites estabelecidos na Constituição Federal. 

Art.41  Os  vencimentos  dos  cargos  do  Poder  Legislativo  Municipal  não
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poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo Municipal. 

Parágrafo  único.  Considera-se  para  efeito  deste artigo  os cargos  com as

mesmas atribuições e a mesma natureza. 

Art.  42.  Os  vencimentos  dos  servidores  públicos  são  sempre  fixados  e

alterados por lei específica e sua revisão geral anual será sempre no mês de

abril e sem distinção de índices. (Redação dada pela LC nº 09, de 06/12/07) 

Parágrafo único. A fixação e as alterações de que trata este artigo deverão

obedecer  os  limites constitucionais e  os limites legais  previstos para os

gastos de pessoal. 

Art.43.  Os  vencimentos  e  o  subsídios  dos  servidores  públicos  são

irredutíveis, ressalvadas as hipóteses legalmente expressas na Constituição

Federal. 

Art.44 Remuneração é o  vencimento acrescido das vantagens pecuniárias

legalmente previstas e percebidas pelo servidor. 

§1º  A  remuneração  deverá  obedecer  aos  limites  previstos  na

Constituição Federal. 

§2º Ao subsídio não será acrescido nenhuma vantagem pecuniária.”

“CF/88

XI -  a  remuneração e o  subsídio dos ocupantes de cargos,  funções e

empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos

membros  de  qualquer  dos  Poderes  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito

Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais

agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória,

percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de

qualquer  outra  natureza,  não  poderão  exceder  o  subsídio  mensal,  em

espécie,  dos Ministros  do  Supremo Tribunal Federal,  aplicando-se  como

limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito

Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o

subsídio  dos  Deputados  Estaduais  e  Distritais  no  âmbito  do  Poder

Legislativo  e  o  subsídio  dos  Desembargadores  do  Tribunal  de  Justiça,

limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio

mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito

do  Poder  Judiciário,  aplicável  este  limite  aos  membros  do  Ministério
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Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; (Redação dada pela

Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)”

Nota: Os  procuradores municipais de todo o país poderão ter um salário

de até R$ 35,4 mil mensais. Ao julgar um recurso ajuizado pela Associação

dos Procuradores Municipais de Belo Horizonte, os ministros do Supremo

Tribunal Federal (STF) entenderam o teto do salário dos procuradores

deve ser o mesmo dos desembargadores do Tribunal de Justiça, e não

do prefeito. A regra já é aplicada para os procuradores do estado.

O  recurso  foi  ajuizado  contra  decisão  do  Tribunal  de  Justiça  de  Minas

Gerais (TJMG), que determinou a remuneração do prefeito como teto para o

salário deles. A decisão do STF teve repercussão geral reconhecida, ou seja,

será aplicada a todos os procuradores municipais de todo o país.

A discussão foi em torno do artigo 37 da Constituição Federal, que trata do

teto  remuneratório  no  serviço  público  e  diz  que  o  vencimento  dos

desembargadores será o máximo pago aos “membros do Ministério Público,

aos  procuradores  e  aos  defensores  públicos”.  A dúvida  era  se  o  termo

“procuradores” referia-se apenas aos estaduais ou também municipais.

Na ação, a associação ligada aos procuradores de BH defendeu que o termo

deveria ser entendido de maneira ampla, englobando todos os membros da

advocacia pública estadual, distrital e municipal.

Relator do recurso, o ministro Luiz Fux opinou que o teto se aplicaria aos

procuradores municipais, desde que concursados e organizados em carreira.

Para ele, os procuradores têm a mesma atuação dos profissionais estaduais e

integram as funções essenciais à Justiça.

O voto do relator foi seguido pelos ministros Edson Fachin, Cármen Lúcia,

Marco Aurélio e Celso de Mello. Rosa Weber e Teori Zavascki (falecido em

janeiro  de 2017) votaram de forma  diferente.  O julgamento,  iniciado em

2016, foi então suspenso depois de um pedido de vista do ministro Gilmar

Mendes.

No julgamento, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski seguiram o voto do

relator. O ministro Roberto Barroso estava impedido.

De acordo  com o  STF,  a  tese  aprovada foi  a  seguinte:  “A expressão

‘procuradores’ contida  na  parte  final  do  inciso  XI  do  artigo  37  da
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Constituição  da  República  compreende  os  procuradores  municipais,

uma vez  que estes se  inserem nas funções  essenciais  à  Justiça,  estando,

portanto, submetidos ao teto de 90,75% do subsídio mensal em espécie dos

ministros do Supremo Tribunal Federal.
Fonte: https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2019/02/28/interna_politica,1034637/procuradores-

municipais-poderao-ter-salario-de-ate-r-35-4-mil.shtml ”

Isto  posto,  alertamos quanto  ao  cumprimento  dos  limites  constitucionais  relativo  a

remuneração/subsídios superiores ao do prefeito, a fim de atender o teto fixado na CF/88. 

Como exemplo, esse assunto já foi aludido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

no TC 29005/026/11 e referenciado a Processo apartado TC 800343/281/10.

Cabe ao Ente Público se atentar as remunerações dos servidores ao limite disposto no

art. 37, XI, da Carta Maior.

B.1.2 DESPESA COM PESSOAL (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL)

Despesa com Pessoal apurada no 1º Quadrimetre/2020: 38,22% (Somente Prefeitura)

No  período  analisado,  identifica-se  cumprimento  aos  limites  estabelecidos  na  Lei  de

Responsabilidade Fiscal.

37

https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2019/02/28/interna_politica,1034637/procuradores-


B.2. DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

DCL apurada no 1º Quadrimestre/2020: 98,89% (Somente Prefeitura).

O Município apresenta percentual favorável em atendimento ao disposto no art. 52, VI e IX,

da Constituição Federal e inciso III do art. 7º da RSF nº 43/2001, combinado com art. 3º da RSF nº

40/2001.

Por outra perspectiva,  no consolidado, a DCL apurada no 1º Quadrimestre/2020: 96,40%.

Porém,  conforme  Nota  Explicativa constante  no  RGF  -  Relatório  de  Gestão  Fiscal

(Consolidado), o Valor de R$ 673.127.165,32 na linha Precatórios Posteriores a 05/05/2000 não

incluídos  na  DC  refere-se  a  Precatório  expedido  em  favor  da  CIA de  SANEAMENTO

BÁSICO DO ESTADO DE SÂO PAULO - SABESP, ainda sub judice, não estando transitado e

julgado e sob vias de negociação com o Município.

Caso os precatórios fossem reconhecidos na linha “Precatórios Posteriores a 05/05/2000

(inclusive) Vencidos e Não Pagos” o Município apresentará aproximadamente o percentual de

158,63% (Consolidado).  Estando, em desacordo com a LRF, podendo o ente ficar impedido de

receber transferências voluntárias da União ou do Estado e responsabilização do Chefe do

Executivo.

Dessa forma, sugerimos especial atenção para esse cenário, a fim de mitigar esse risco.
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B.3. ENSINO

Percentual Aplicado no Ensino até o 2º Bimestre/2020: 22,41%

O Município apresenta percentual desfavorável em atendimento ao art. 212 da Constituição

Federal. 

Dessa forma, sugerimos que seja feita a aplicação para fins de limite, atentando-se sobre as

glosas apontadas pelo Tribunal de Contas anteriormente.

B.4. ENSINO (FUNDEB):
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B.4.1 ENSINO (Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério)

O Município apresenta percentual favorável em atendimento ao art. 22 da Lei 11.494/07.

Percentual aplicado  2º Bim : 87,54%

B.4.2. ENSINO (Máximo de 40% em Despesas com MDE)

O Município apresenta percentual favorável para fins de limite.

Percentual aplicado  2º Bim : 29,61%

B.4.3. ENSINO (Máximo de 5% não Aplicado no Exercício)

O Município apresenta percentual favorável para fins de limite.

Percentual não aplicado 2º Bim: - 17,15%

B.4.4. ENSINO (Mínimo de 95% Aplicado no Exercício)

O Município apresenta percentual favorável para fins de limite.

Percentual aplicado 2º Bim : 117,15%
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B.5. SAÚDE

Percentual aplicado na Saúde até o 2º Bimestre/2020: 22,23%

No período analisado, o Município apresenta percentual favorável para atendimento

da aplicação do piso constitucional de 15% nas ações e serviços da saúde.
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PERSPECTIVA C:  INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DO SISTEMA AUDESP E  SITE DO

TCE-SP

C.1. CONSULTA SITUAÇÃO DE ENTREGA AUDESP (Consulta realizada em 20.05.2020)

Conforme consulta realizada no sistema Audesp, informamos que houve atrasos quanto a

entrega de documentos, conforme Calendário Audesp 2020 (Comunicado SDG nº 37/2019).

Dessa forma, destacamos acima os documentos que estão atrasados.
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C.2.  CONSULTA SITUAÇÃO  DE  ENTREGA AUDESP ATOS  DE  PESSOAL (Consulta

realizada em 20.05.2020)

Abaixo, compilamos os resultados do 1º Quadrimestre de 2020: 

Conforme consulta realizada no sistema Audesp - Atos de Pessoal,  informamos que no 1º

Quadrimestre  de  2020  ocorreram  muitos  atrasos  quanto  a  entrega  de  documentos,  conforme

Calendário  Audesp 2020 (COMUNICADO SDG Nº  37/2019),  sendo  a maior  parte  dos atrasos

referentes a Lotação de Agente Público.

Isto posto, avisamos que a  não entrega de documentação no prazo fixado  ou a  entrega

fora  do  prazo sujeita  à  aplicação  de  multa nos  termos  do  inciso  II  do  artigo  104,  da  Lei

Complementar nº 709/93.

Dessa forma, sugerimos que a  Secretaria de Administração e Modernização cumpra os

prazos  estabelecidos  pelo  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  São  Paulo  referentes  aos  Atos  de

Pessoal.
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C.3.  ALERTAS DO TCE-SP (ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL) 

Além dos diversos apontamentos feitos por esta Controladoria,  o  Tribunal de Contas do

Estado de São Paulo também vem alertando a respeito do Acompanhamento da Gestão Fiscal das

seguintes situações (consulta realizada em 17/06/2020):

Por  oportuno,  esclarecemos  que  em  virtude  do  apurado,  deverão  ser  observadas  as

exigências  contidas  na  legislação  supracitada,  a  fim  de  evitar  possíveis  sanções  de  ordem

administrativa e/ou penal.
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C.4. CONTAS ANUAIS (PARECERES TCE-SP)
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PERSPECTIVA D: INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS CAUC - Serviço Auxiliar de Informações

para Transferências Voluntárias

D.1. CAUC – TESOURO NACIONAL (Consulta realizada em 17/06/2020)
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Detalhamento dos Itens com Inadimplência:
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Informações  que  a  Controladoria  dispõem  referentes  a  alguns  itens  (respondidos

anteriormente) na situação: A Comprovar (Inadimplência), são:

2.1.2 - SICONV (Inadimplência):

  - 200331/SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA (Convênio 763165);

Em resposta ao questionamento enviado anteriormente por essa Controladoria, a Secretaria

de Segurança Pública e Defesa Civil informou que o Convênio vem desde meados de 2015 em

etapa  de  prestação  de  contas  final,  sendo  que  há  necessidade  de  saneamento  das  pendências

apontadas, as quais direcionam ao pleno funcionamento do sistema. As medidas de correição são:

- Manutenção do projeto por meio de licitação à luz das orientações do DTI da prefeitura, para o

pleno funcionamento, sendo que já ocorreu o certame do PP 106/2019 e se encontra em fase de

formalização do contrato;

- Manutenção da sala de monitoramento com os equipamentos apontados no escopo do projeto, já

ocorrido aguardando empresa de manutenção.

Em resposta ao questionamento enviado anteriormente por essa Controladoria, a Secretaria

de  Governo  informou  os  itens  apontados  pelo  Ministério  da  Justiça  para  a  regularização  do

Convênio 763165/2014 foram os seguintes:

- Ar Condicionado: Foi contratada uma empresa para fazer a manutenção corretiva e os aparelhos
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estão funcionando normal (relatório fotográfico enviado para o Ministério da Justiça);

- Câmeras de Videomonitoramento: processo licitatório para contratação de serviços de manutenção

para câmeras inoperantes;

- Monitores: regularizado a quantidade de monitores;

- Cadeiras: o recurso referente a esse item será devolvido já que o mesmo não foi adquirido.

Adicionalmente, a Secretaria de Governo comunicou que foi encaminhado o Ofício nº 1.435/19-A-1

de 08/10/2019, solicitando ao Ministério de Justiça a suspensão do Cauc por um período de dois

meses para conclusão do processo licitatório  de manutenção das câmeras e  para conclusão dos

demais  procedimentos  de  prestação  de  contas  final  e  estão  aguardando  posicionamento  do

Ministério.

Porém, vale ressaltar que porém até o momento encontra-se como inadimplente no CAUC.

3.4 - ENCAMINHAMENTO DA MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS (Inadimplência)

Em  resposta  ao  questionamento  enviado  anteriormente  (2º  Quadrimestre  de  2019),  a

Gerência de Administração Financeira informou que estão em fase de regularização quanto aos

saldos contábeis, porém até o momento encontra-se como inadimplente no CAUC.

Adicionalmente,  informamos  que  surgiram  novos  Itens  na  situação:  A  Comprovar

(Inadimplência),  ao realizar a consulta  em 17/06/2020,  conforme quadros de Detalhamento dos

Itens com Inadimplência (supracitados).

O  não  cumprimento  está  sujeito  ao  não  recebimento  de  transferências  voluntárias  e

assinaturas de novos convênios, ou seja,  o orçamento pode ficar prejudicado, uma vez que pode

comprometer o  atendimento perante as exigências constitucionais.  Outrossim,  será a questão do

Planejamento, apontados pelo TCE-SP, no qual relata que não há estrutura administrativa e o devido

acompanhamento das metas estabelecidas no PPA, assim como, o alcance dos resultados das ações

de governo com base nas informações do Relatório de Atividades.
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PERSPECTIVA E: RELATÓRIOS DIVERSOS

E.1. RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ

→ REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS NO PERÍODO

Janeiro

R$ 3.073.166,66

Fevereiro

R$ 3.073.166,66

Março

R$ 3.073.166,66

Abril

R$ 3.073.166,66

Os repasses financeiros encontram-se em conformidade com a peça orçamentária  conforme Lei

Municipal nº 5.562, de 09 de novembro de 2019.

→ AVALIAÇÃO DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Avaliadas as conciliações bancárias, verifica-se que não há diferença da contabilidade para o extrato

bancário, demonstrando assim que não há conta bancária com lançamento pendente.

→ SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS

O subsídio dos Vereadores para a Legislatura de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020 é

de  R$  12.025,40  (doze  mil  e  vinte  e  cinco  reais  e  quarenta  centavos),  fixado  através  da  Lei

Municipal nº 5.174 de 19 de julho de 2016.

→ PRESIDÊNCIA

Na Câmara Municipal de Mauá não há fixação diferenciada do subsídio do Presidente da Casa.

→ RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO

Verificou-se que os encargos com o INSS, já que o Município não possui previdência própria, estão

sendo recolhidos tempestivamente.

→ RECOLHIMENTO DO FGTS

Não há, na Câmara Municipal de Mauá, servidores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho

em seu quadro de funcionários.

50



→ QUADRO DE PESSOAL

Cargos efetivos (A): 98

Cargos comissionados (B): 156

Total (A+B): 254

(B/A) * 100 = 159,18 %

→ REGIME DE ADIANTAMENTO

Não se vislumbrou, no período, falhas no uso do adiantamento.

→ GASTOS COM COMBÚSTIVEL PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS OFICIAIS

18/12/19 a 17/01/20 = R$ 10.345,69

18/01/20 a 17/02/20 = R$ 16.212,44

18/02/2020 a 17/03/20 = R$ 12.617,95

18/03/2020 a 17/04/2020 = R$ 5.276,03

Média mensal em R$: R$ 11.113,02

A Câmara Municipal de Mauá vem cumprindo, no período, a previsão de gasto com combustível da 

frota oficial.

→ ALMOXARIFADO

O controle feito no setor de Almoxarifado é eletrônico, em sistema computadorizado próprio, sendo

que para cada retirada de material, uma requisição deverá ser assinada pelo requerente.

Efetuadas vistorias, não se evidenciou qualquer inconformidade sujeita a apontamento.

→ OBRAS

No período analisado verificou-se gasto com obras emergenciais.

→ PATRIMÔNIO

O  controle  dos  bens  patrimoniais  da  Câmara  Municipal  de  Mauá  é  feito  através  de  registro

eletrônico, em sistema computadorizado próprio, com adoção de Plaquetas de Identificação e Termo

de Responsabilidade, indicando os bens disponibilizados e existentes em cada setor, gabinete ou

departamento. Permitindo, dessa forma, sua rápida localização.

Efetuadas vistorias, não se evidenciou qualquer inconformidade sujeita a apontamento.

→ CONTRATOS
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O acompanhamento dos Contratos firmados por esta Casa não apresentou, no período, nenhuma

irregularidade.

→ LICITAÇÕES

No  acompanhamento  das  Licitações  realizadas  no  1º  quadrimestre  de  2020  não  se  constatou

irregularidade.

→ LIMITE PARA GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO (art. 29-A, § 1º, CF)

Total de gasto com pessoal incluído Vereadores e excluído Inativos:

R$ 5.673.817,99

Receita bruta transferida menos gastos com inativos: R$ 11.602.229,76

Percentual máximo permitido: 70 %

Percentual gasto: 48,90 %

Verificou-se  que  a  Câmara  Municipal  de  Mauá  cumpriu  o  que  determina  o  referido  artigo  da

Constituição Federal.

→ LIMITE À DESPESA LEGISLATIVA (art. 29-A, III, CF)

População no Município (IBGE, 2010): 417.064

Receita Tributária Ampliada do exercício anterior (previsão): R$ 696.124.000,00

Percentual máximo de repasse permitido: 5% - R$ 36.878.000,00/ano (Incluído o gasto com 

inativos).

Total máximo permitido para gasto no período: R$ 12.292.666,64

Total da despesa liquidada no período: R$ 8.897.270,91

No período, a Câmara Municipal de Mauá cumpriu, portanto, o que determina o referido artigo da 

Constituição.

→ LIMITE  DE  GASTO COM  PESSOAL IMPOSTO  PELA LEI  DE  RESPONSABILIDADE

FISCAL (art. 20, III, "a", Lei Complementar n° 101/2000)

Receita Corrente Líquida anualizada: R$ 1.003.849.628,77

Despesa total com pessoal anualizada: R$ 23.374.272,29

Percentual máximo permitido em lei: 6%

Percentual gasto com pessoal: 2,33 %

No período, a Câmara Municipal de Mauá cumpriu, portanto, o que determina o referido artigo da 

lei.
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→ TETO CONSTITUCIONAL (art. 37, XI, CF)

Subsídio mensal do Prefeito: R$ 18.576,09. (Lei Municipal nº 5.174/16)

Subsídio mensal dos Vereadores: R$ 12.025,40. (Lei Municipal nº 5.174/16)

Sendo assim, a Câmara Municipal de Mauá cumpriu o teto remuneratório de âmbito municipal.

→ LIMITE REMUNERATÓRIO (art. 29, VI, alínea “e”CF)

Subsídio do Deputado Estadual: R$ 25.322,25

Subsídio dos Vereadores: R$ 12.025,40

Percentual máximo permitido: 60 %

Percentual recebido: 47,49 %

A Câmara respeitou, portanto, o limite estabelecido pelo artigo da Constituição Federal em questão.

→ FIDEDIGNIDADE DOS DADOS INFORMADOS AO SISTEMA AUDESP

Nas  amostras examinadas  não  foram encontradas  divergências  entre  os  dados  da Origem e  os

prestados ao Sistema AUDESP.

→ A análise do conteúdo constante do presente relatório, referente ao 1º Quadrimestre de 2020,

permite-nos concluir que as ações desta Câmara Municipal,  de modo geral,  foram exercidas em

estrita  observância  ao  aspecto  legal.  Cabe  ressaltar  a  existência  de  processo  disciplinar  em

tramitação durante o período analisado.
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E.2. PROCESSOS DIVISÃO DE COMISSÃO SINDICANTE E PROCESSANTE

Análise:

✔ Em 2017 foram resolvidos do total de processos apenas 5,31% (56 Processos resolvidos

de 1055) aproximadamente.

✔ Em 2018 foram recebidos um grande volume de processos (principalmente referentes a

prescrição).

✔ Em 2019 foram resolvidos do total de processos 84,92% (2084 processos resolvidos de

2454) aproximadamente, sendo a maior parte processos de prescrição.

✔ Em 2020 foram resolvidos do total de processos 30,69% (143 processos resolvidos de

466) aproximadamente.

Nota: A quantidade de processos é aproximada, pois o sistema Thema considera a quantidade de

volumes de cada processo na contagem.

54



E.3. JULGAMENTOS IRREGULARES – COM APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

TCE-SP

Análise:

✔ Em 2016 foram julgados irregulares 26 processos

✔ Em 2017 foram julgados irregulares 11 processos.

✔ Em 2018 foram julgados irregulares 5 processos.

✔ Em 2019 foram julgados irregulares 4 processos.

✔ Em 2020 foram julgados irregulares apenas 2 processos.

✔ Nota-se uma redução significativa dos processos apontados pelo TCE-SP atualmente.
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E.4.  RELATÓRIO  DA OUVIDORIA GERAL  DO  MUNICÍPIO  (Acompanhamento  dos

expedientes OGM)

Segue  síntese  (do  Relatório  apresentado  pela  Ouvidoria)  das  atividades,  ações  e

demandas de maior relevância  da Ouvidoria Geral do Município no  primeiro quadrimestre de

2020:

No decorrer do primeiro quadrimestre do ano vigente,  foram registrados 228 protocolos,

sendo:  191  protocolos  (84%) procederam  do  serviço  Fale  Conosco  –  156  da  Prefeitura  do

Município de Mauá, em sua maioria por não atendimento dos serviços pleiteados à municipalidade;

e foram abertos 37 protocolos (16%), com origem na Ouvidoria Geral do Município.

                       

→ Acompanhamento dos Expedientes OGM Protocolados

37% Concluídos (sendo 19% no prazo e18% fora do prazo)

31% Pendentes / Em Acompanhamento

29% Sem Resposta

03% Encerrados

Adicionalmente,  no  Relatório  Anual exercício  de  2019 (nos  entregue em 14/04/2020)  a

Ouvidoria  Geral  do  Município,  informou  que  o  equipamento  atravessou  uma  fase  de  alta

rotatividade  de  número  significativo  de servidores,  representando  uma  perda  de  capacidade de

atuação das suas competências, em razão de realocação de servidores concursados sem a necessária

transferência de conhecimento de rotinas para regular a continuidade do trabalho desempenhado, ou

ainda  a  escassez  de  tais  servidores  no  organograma  das  pastas,  evidenciou-se  prejudicado  o

exercício do princípio da impessoalidade no serviço público. 
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Ademais, ao analisar o Relatório do primeiro quadrimestre de 2020, nota-se que a Secretaria

de Serviços Urbanos e a Secretaria de Trânsito e Sistema Viário são as mais demandadas referente

ao Expediente da OGM, dessa forma se faz necessária a adequada comunicação entre Secretarias e

o cidadão no que tange ao direito à prestação de serviços públicos eficientes e de qualidade.

Vale  ressaltar,  que  a  Ouvidoria encontra-se  com dificuldades de  estrutura e pessoal

(conforme supracitado),  e dessa forma, é  notável a necessidade de interação mais eficiente

entre a Ouvidoria Geral do Município e a Secretaria de Administração e Modernização.

Dessa forma, sugerimos que:

- As Secretarias sejam mais eficientes quanto as respostas originadas pelos Canais 156 e  

Ouvidoria Geral do Município;

- Melhor comunicação entre OGM com a SAM, a fim de corrigir os problemas abordados no

relatório da Ouvidoria Geral do Município, e desse modo, contribuir para o crescimento e 

desempenho dos serviços prestados.

Segue a informações abaixo referente às Atividades da Ouvidoria (1º Quadrimestre/2020):
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CONCLUSÃO:

A análise do conteúdo constante do presente relatório,  referente ao  1º Quadrimestre de

2020, permite-nos observar, de modo geral, quanto a situação do município, dar ciência ao Prefeito

alertando-o e sugerindo pontos de melhoria (supracitados) em relação as decisões a serem tomadas,

a fim de mitigar e corrigir os rumos das ações que apresentaram tendências ao descumprimento do

propósito estabelecido.

Vale ressaltar, que existe a necessidade da Controladoria Interna do Município  dispor de

Auditores  no  seu  quadro  de  funcionários  para  a  efetiva  execução  das  atividades,  bem como,

melhorar sua Estrutura Administrativa para que a Controladoria possa abranger um campo maior de

atuação. 

Se houver o aumento do número de servidores que efetivamente atuarão nos trabalhos do

controle interno,  será possível ampliar  as atividades a serem realizadas e  reduzir  a exposição a

riscos pela falta de condições de abranger nos trabalhos um campo maior de verificações das ações

governamentais. Contudo, importante registrar que os riscos ainda existem haja vista a extensão das

ações governamentais nas diferentes áreas que exige uma composição multidisciplinar, ou seja, o

aumento do número  de servidores que atuem no  controle interno, sendo  a equipe de Auditores

composta por diversas áreas de formação (Contabilidade, Direito, Economia, Administração etc).

Segue abaixo a Estrutura Administrava (Ideal) da Controladoria Interna do Município.
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Roberto Luiz Lozargo                                                      Silmara Grilo Brito
     Chefe de Núcleo                                                            Controladora Interna
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